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TREASURE HUNTING
Lokakarya menggali kekayaan kota Surabaya

PIKNIK AKUSTIK
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ETNOGRAFI & DUNIA VIRTUAL
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SUPPORT THE LIBRARY! Newsletter ini, beserta seluruh kegiatan, situs dan koleksi C2O, ada karena dukungan 
dan kontribusi anggota, teman, dan pengunjung C2O dari berbagai latar belakang. 
BCA KCU Darmo No. 0885268191 (A/N: Kathleen M. Azali). 

SALAM

Mohon maaf lahir batin, 
tidak hanya bagi yang 
merayakan tapi bagi semua 

orang. Agustus kami lewati lagi 
dengan banyak acara menyenangkan 
dan berita gembira. 

Mulai September, sebagai 
bagian dari projek  Ayorek untuk 
membangun platform pengetahuan 
Surabaya, kita meluncurkan program 
lokakarya Treasure Hunting, untuk 
berkolaborasi menggali kekayaan kota 
Surabaya. Hampir setiap minggu akan 
ada lokakarya gratis untuk membantu 
meningkatkan produksi dan distribusi 
pengetahuan yang kita masing-masing 
miliki. Silakan membaca detilnya di 
halaman 4-7.

Selain itu, ada dua acara menarik 
lainnya. Pertama, obrolan terbuka 
dengan Tom Boellstorff, seorang 
profesor antropologi dari University of 
California, Irvine, mengenai etnografi 
dunia virtual. Kedua, obrolan santai 
mengenai kue bulan (mooncake) 
bersama Jejak Petjinan dan Center 
for Chinese Indonesian Studies (UK 
PEtra). 

Saat ini kami sedang mempersiapkan 
program Design It Yourself kedua 
yang akan digelar Oktober 2012 ini, 
dengan tema Optimis(tac)tic. Kali ini 
DIY akan digelar di beberapa tempat. 
Nantikan beritanya. 

Terima kasih sekali lagi atas 
dukungannya selalu. Selamat 
menikmati!

 
SAMPUL: Bebek di atas mesin tik, mari belajar 
menulis! Foto: Erlin G. (chimpchomp.us)

Newsletter C2O diterbitkan tiap awal bulan 
sebagai media berkala yang memuat infor-
masi acara, ulasan buku & film dari koleksi 
kami, dan berita-berita lainnya. Unduh 
gratis dari situs C2O, http://c2o-library.net 
atau dapatkan di C2O. 

KONTRIBUSI TULISAN  |  C2O menerima 
kiriman tulisan ulasan/ buku/film/musik), 
reportase acara, artikel. Email ke:
info@c2o-library.net

C2O Library & Collabtive
Pusat informasi dan kegiatan di mana 
pengunjung dari beragam kalangan dapat 
menggunakan media informasi demi keter-
bukaan pikiran dan budaya. Tersedia lebih 
dari 4,000 buku pilihan dalam bahasa Ing-
gris dan Indonesia dengan tema utama sas-
tra, sejarah, sosial budaya, seni & disain. 
Tersedia juga beragam komik, dan lebih 
dari 900 film penting beserta literaturnya.

ALAMAT
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264
Tel: (031) 77525216  |  HP: 08161 5221 216
Web: http://c2o-library.net
Email: info@c2o-library.net

JAM BUKA
Senin, Rabu-Minggu 11.00 - 21.00
Selasa tutup

Dicetak di PINK Photocopy
Jl. Dharmahusada Dalam Selatan 48 
(belakang Perpus Unair kampus B)
Surabaya 
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ACARA & AGENDA C2O

SEPTEMBEr 2012 

Sabtu 1 September pk. 09.00
LOKAKArYA: Treasure Hunting
—Dr. Dédé Oetomo 

Sabtu 8 September pk. 09.00
LOKAKArYA: Treasure Hunting

Sabtu 15 September pk. 13.00
TALK & SHArING: 
- Tata Kota untuk Kita
- Kata Fakta Jakarta
—Elisa Sutanudjaja & Dian Tri

Jumat 21 September pk. 18.00
IK OL SAN (IKutan ngobrOL 
SANtai): Kue Bulan (Mooncake)

Sabtu 22 September pk. 09.00
LOKAKArYA: 
Pengamatan & wawancara
—Ko Budijanto

Rabu 26 September pk. 18.00
TALK: Etnografi & Dunia Virtual
—Prof. Tom Boellstorff

Sabtu 29 September
CANGKrUK: Work in Progress
Tempat & pembicara dalam kon-
firmasi

Tahu buku/film 
tentang Surabaya?

Ayorek bekerjasama dengan C2O Li-
brary & Collabtive untuk mendata dan 
mengulas buku-buku dan film yang 
berkaitan dengan kota Surabaya. Tujuan-
nya adalah membangun daftar koleksi 
mengenai Surabaya untuk memudahkan 
penelusuran informasi. Buku ataupun 
film tersebut bisa bersifat fiktif maupun 
non-fiktif, selama ada hubungannya den-
gan kota Surabaya.

Menulis ulasan:
Anda dapat menulis ulasan buku •	
atau ulasan film yang berhubun-
gan dengan Surabaya.
Kirimkan ulasan form ulasan buku •	
/ form ulasan film) ke info@c2o-
library.net dengan subjek “Ulasan 
Ayorek”
Ulasan yang lolos seleksi akan •	
dipublikasikan di situs dan/atau 
buku Ayorek.

Menyumbangkan buku/ film:
Anda juga dapat menyumbangkan 

buku ataupun film yang berhubungan 
dengan Surabaya untuk koleksi Ayorek, 
yang akan disimpan di C2O Library & 
Collabtive, sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan C2O.

Segala materi dapat diserahkan lang-
sung ke C2O, Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 
60264, selama jam buka.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
info@c2o-library.net
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LOkAkARyA INvESTIGASI

Email: info@ayorek.org
Website: ayorek.org

FB group: facebook.com/groups/ayorek
Twitter: @ayorek_org
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AyOREk, TREASURE HUNTING!

Latar Belakang
Banyaknya pengetahuan dan kekayaan •	
di Surabaya yang tidak terhubungkan 
atau tidak terdata
Berbagai individu dan komunitas yang •	
sudah melakukan produksi pengeta-
huan, tapi tidak tersebarluaskan
Minimnya dialog, interaksi dan kolabo-•	
rasi lintas-media dan lintas-disiplin di 
Surabaya

Jangka waktu Treasure Hunting
4 bulan (September 2012 – Januari 2013)

Dalam Treasure Hunting, Ayorek akan 
mendukung produksi & distribusi penge-
tahuan dengan menyediakan:

Pelatihan: lokakarya intensif gratis den-•	
gan berbagai fasilitator berkecakapan 
untuk mempertajam kemampuan peng-
galian data, menulis dan merekam se-
lama 3 bulan
Jaringan dengan berbagai individu dan •	
organisasi
Tim editor & grafis yang akan menan-•	
gani pembuatan buku dan website
Penerbitan buku dan website yang akan •	
memuat hasil-hasil treasure hunting

Sistem partisipasi dalam Treasure Hunt-
ing:

Mandiri : peserta tidak menerima ba-•	
yaran uang dalam bentuk apapun. Ay-
orek memfasilitasi dari segi pelatihan, 
jaringan dan media publikasi.
Terbuka & kolaboratif : peserta da-•	
pat saling membantu proses penelitian 
melalui jaringan yang terbentuk. Kita 
akan saling berbagi dan berinteraksi 

melalui pertemuan sekali seminggu, atau 
melalui Facebook: http://facebook.com/
groups/ayorek
Penelitian boleh berupa penelitian lama •	
yang tengah dilakukan, penelitian men-
genai sejarah keluarga.
Peserta didorong untuk aktif membuat •	
catatan harian dan/atau catatan lapan-
gan. Catatan bisa berupa blog (bisa 
menggunakan tumblr, wordpress, blog-
spot, instagram, flickr… silakan gunakan 
yang peserta familiar), atau buku cata-
tan.
Peserta memegang sepenuhnya hak •	
kepemilikan hasil penelitiannya. Ayorek 
hanya membantu mendistribusikan dan 
menyebarluaskan.

Output
Terbentuknya jaringan dan kolaborasi •	
antar individu, komunitas, dan organ-
isasi di Surabaya dan luar kota
Meningkatkan kemampuan peneliti, •	
penulis, fotografer, videografer dan ber-
bagai individu yang peduli mengenai 
Surabaya
Buku mengenai Surabaya kini (kontem-•	
porer)
Website yang mengangkat berbagai en-•	
titas (individu maupun komunitas) di 
Surabaya, serta ruang-ruang berbagi.

Ayorek membuka kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, seniman, desainer, untuk ber-
sama-sama menggali cerita-cerita mengenai Surabaya dengan menelusuri sejarah sosial 
komunitas dan fenomena kota kita. kegiatan ini akan dilakukan melalui upaya-upaya 
kolaboratif yang memanfaatkan berbagai media selama 4 bulan. 
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Jadual Ayorek Treasure Hunting
# Tanggal Tempat Fasilitator Pokok pembahasan

1 Sabtu
1 Sept

C2O Dédé Oetomo Pengantar Treasure Hunting

2 Sabtu
8 Sept

C2O Tim Ayorek Penentuan topik & pembahasan teknis

3 Sabtu
15 Sept

C2O Elisa Sutanudjaja
Dian Tri Irawaty
(Rujak Center for 
Urban Studies)

- Sharing mengenai kata Fakta Jakarta
- Sharing mengenai Tata Ruang untuk kita

4 Sabtu
22 Sept

C2O ko Budijanto
(GAya NUSANTARA)

LOkAkARyA: pengamatan & wawancara

5 Sabtu 
29 Sept

Aditya Nugraha
(Surabaya Memory)
(dalam konfirmasi)

CANGkRUk: Presentasi Work-In-Progress

6 Jumat
5 Okt

C2O Tim Ayorek Evaluasi & sharing

7 kamis
11 Okt

kINETIk
(dalam konfirmasi)

LOkAkARyA: video jurnalisme warga

8 kamis
18 Okt

C2O Tim Ayorek Evaluasi & sharing

9 Jumat
26 Okt

C2O Tim grafis & editor - Presentasi draft buku 
- Pembahasan visualisasi data

10 Sabtu
3 Nov

C2O Lian Gouw LOkAkARyA: 
Editing: last step before submission 1

11 Sabtu
10 Nov

C2O Lian Gouw LOkAkARyA: 
Editing: last step before submission 2

12 Sabtu
17 Nov

C2O Tim Ayorek LOkAkARyA: Teknik Pomodoro

13 Sabtu
24 Nov

IFI Surabaya
(Pusat 
kebudayaan 
Prancis 
Surabaya)

Matanesia
(dalam konfirmasi)

LOkAkARyA: Fotografi
10.00 - 13. 00
Workshop foto dengan Matanesia

15.00 - 16.00
Photo hunting dengan Manic Street Walkers

14 Selasa
27 Nov

Auditorium 
IFI Surabaya

Pembukaan pameran di IFI Surabaya
IFI Photography Month
Menampilkan projek yang berkaitan dengan fotografi

15 Jumat
30 Nov

Auditorium 
IFI Surabaya

Pemutaran film di IFI Surabaya
Menampilkan projek yang berkaitan dengan film2 
pendek

Jadual kemungkinan dapat berubah. Untuk jadual terbaru, kunjungi: http://ayorek.
org/2012/09/lokakarya-treasure-hunting/

LOkAkARyA INvESTIGASI
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CATATAN LOkAkARyA #1

Sabtu, 1 September 2012, pk. 09.00 – 16.30
C2O Library & Collabtive, Jl. Dr. Cipto 20 
Surabaya
Fasilitator: Dr. Dédé Oetomo

Untuk minggu depan:
Persiapkan presentasi topik yang ingin • 
dilakukan
Buat jadwal kegiatan dalam 1 hari• 

Semua materi dapat diunduh gratis di:
http://ayorek.org/files/workshop/20120901/

Dari latihan yang dilakukan ini, beberapa 
poin yang perlu diingat adalah:

kita sendiri perlu memperhatikan ke-• 
mampuan dan aksesibilitas kita.
Apakah kita dapat memasuki situs • 
tersebut tanpa terlalu menonjol?
Apakah ada kegiatan-kegiatan yang • 
sering muncul dan dapat kita masuki 
sebagai partisipan?
Seberapa memungkinkan kita berparti-• 
sipasi tanpa terlalu mengganggu kegia-
tan di situs tersebut? 
Sekali lagi, kita perlu mengingat etika • 
dan peka pada sekeliling kita, me-
nyesuaikan dan sebisa mungkin tidak 
mengganggu lingkungan informan.

karena itu, peserta didorong untuk meng-
gali kekayaan milik mereka sendiri, atau 
yang berada dalam lingkungan terdekat 
masing-masing, tidak melulu mengulik ke-
kayaan orang “lain” dengan sudut pandang 
eksotis. Bagaimana kalau kita menerapkan 
metode ini pada apa yang kita sudah san-
gat familiar?

Setelah pelatihan yang cukup intensif di 
atas, acara kemudian dirangkum oleh pani-
tia. Peserta yang tertarik untuk menindak-
lanjuti Treasure Hunting diajak untuk me-
mikirkan kembali topik yang akan mereka 
lakukan untuk projek ini.

http://ayorek.org/2012/09/ringkasan-loka-
karya-pengantar-treasure-hunting/
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PIkNIk AkUSTIk #1

01 06

02 07

03 08

04 09

05

01. Taman Nada
02. Daily Diaries
03. vivin & Handoko 
Suwono
04. Bagus Dwi Danto

05. Silampukau
06. Porn Ikebana
07. Ballerina’s killer
08. The Picnic Warriors
09. Para fotografer :)

Tonton videonya di vimeo!
https://vimeo.com/48285514
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CATATAN PIkNIk AkUSTIk #1

Sabtu, 11 Agustus 2012. Sore itu di C2O, 
ada “Piknik Akustik #1”, acara yang 
mengusung tema piknik, berbagi maka-
nan (potluck), dan temu kangen dengan 
teman-teman dalam alunan folks akustik. 
Piknik Akustik #1 kali ini menampilkan 
Taman Nada, Daily Diaries, Silampukau, 
Porn Ikebana, Ballerina’s Killer, dan Ba-
gus Dwi Danto.

Sekitar pukul 18.00, acara pun dimu-
lai dengan penampilan dari Taman Nada. 
Dengan gitar akustik dan suara khas dari 
Arthur, Taman Nada tampil dengan for-
masi seperti biasanya, Arthur, Nandi dan 
Salman, yang berhasil memukau pengun-
jung di awal acara dengan lagu andalan 
mereka Pulang  dan Rutinitas.

Setelah penampilan Taman Nada yang 
hangat, Daily Diaries turut serta dengan 
gembira memeriahkan acara. Handoko 
Suwono, salah satu sesepuh di C2O, 
memberi penampilan tamu dengan me-
mainkan beberapa lagu-lagu lama. Pen-
gunjung pun bermain tebak-tebakan! 
Permainan Handoko ditutup dengan duet 
dengan Vivin :)

Beberapa menit kemudian, kawan kita 
yang berasal dari Yogyakarta melantunkan 
nyanyian lagu bersama gitarnya, Bagus 
Dwi Danto yang biasa akrab dipanggil 
Bung Danto menyanyikan beberapa lagu 

yang khas dengan suaranya.
Keceriaan berlanjut dengan adanya 

Silampukau yang bertandang untuk me-
nyanyikan lagunya yang turut membuat 
meriah. Kali ini, Bung Eki dan gitar akus-
tiknya mengajak Shaula untuk bernyanyi 
bersama dengan pengunjung.

Acara semakin meriah dilanjutkan den-
gan penampilan Porn Ikebana. Kali ini 
Porn Ikebana bermain akustik dengan 
personel lengkap Era dengan vocal suar-
anya yang khas, Dennis dengan bass, Har-
ris dan gitar akustiknya, Giovanni sebagai 
perkusi, Andre dengan rythem, dan Eri 
dengan pianika. Kali ini Porn Ikebana 
membawakan lagu mereka dengan judul 
She Song, dan A Date with Mr. Bigfoot. 

Acara Piknik Akustik ini ditutup dengan 
penampilan Ballerina’s Killer. Dengan 
vokalis yang sudah memiliki seorang anak, 
dan sedang hamil, sang Ibu tetap semangat 
untuk bernyanyi bersama di acara malam 
itu. Secara tidak langsung Piknik Akustik 
menjadi salah satu acara reuni personel 
Ballerina’s Killer. Menyenangkan sekali 
bisa mendengar Ballerina’s Killer bermain 
lagi bersama, menyanyikan lagu gembira,  
khusunya di acara Piknik Akustik #1 ini.

Terimakasih kepada para pengunjung, 
pelaksana, dan kawan-kawan yang ada 
di Surabaya maupun dari luar Surabaya 
yang sudah turut memeriahkan acara 
Piknik Akustik #1 di bulan ramadhan ini. 
Semoga kita bisa jumpa kembali di Piknik 
Akustik lainnya, tentunya sembari me-
nikmati senja, berbagi pangan, dan temu 
kangen kawan-kawan dengan alunan folks 
akustik Surabaya.

karena keterbatasan halaman, catatan ini terpaksa 
kami rangkum. Selengkapnya, dengan foto dan video, 
kunjungi:
http://c2o-library.net/2012/08/reportase-piknik-akus-
tik-1/

Piknik 
Akustik
—Debby Utomo
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Diskusi Publik

Etnografi & Dunia Virtual:
dampak internet di Indonesia

bersama

Tom Boellstorff
Department of Anthropology
University of California, Irvine

rabu, 26 September 2012
pk. 18.00 - 21.00
C2O Library & Collabtive
Jl. Dr. Cipto 20
Surabaya 60264

Gratis & terbuka untuk umum
Mohon datang tepat waktu

INFO:
info@c2o-library.net
http://c2o-library.net

TALk & SHARING

Saat ini, jutaan orang di dunia menghabiskan 
waktu mereka dalam dunia virtual online. 
Tom Boellstorff mempelajari dunia virtual 
dengan metode etnografi yang serupa den-
gan yang dia gunakan untuk penelitiannya di 
Indonesia: pengamatan partisipatif, wawan-
cara, FGD, dan analisis wacana, mulai dari 
newsletter hingga blog. Dengan metode-me-
tode yang ketat, beliau mempelajari berbagai 
dimensi dalam dunia virtual, antara lain isu 
gender, ras, seks, uang, konflik dan perilaku 
antisosial, konstruksi tempat dan waktu. Mari 
bergabung dalam acara ini untuk menden-
garkan metode etnografi dunia virtual, dan 
kaitannya dengan internet di Indonesia. 

Tom Boellstorff adalah Profesor departe-
men antropologi di  University of California, 
Irvine, dengan fokus penelitian antropolo-
gi seksualitas, antropologi globalisasi, an-
tropologi dunia virtual, kajian Asia Tenggara, 
dan antropologi linguistik. Semenjak 2007, 
dia menjabat sebagai kepala redaksi jurnal 
American Anthropologist. Beliau telah melaku-
kan lebih dari 20 tahun penelitian lapangan 
di Indonesia. 

 
Beberapa bukunya antara lain:

Ethnography & Virtual Worlds: A Handbook •	
of Method
Coming of Age in Second Life: An Anthropolo-•	
gist Explores the Virtually Human
A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer •	
Studies, Indonesia
The Gay Archipelago: Sexuality and Nation •	
in Indonesia

Etnografi & 
Dunia Virtual
Dampak internet di Indonesia
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TALk & SHARING

Ik Ol San (IKutan ngobrOL SANtai)
Kue Bulan (Mooncake)

Jumat, 21 September 2012, pk. 18.30

Yuk, ik, ol, san! IKutan ngobrOL SANtai bersama kawan-kawan Jejak Petji-
nan dan Center for Chinese Indonesian Studies (CCIS) untuk lebih men-
genal berbagai sejarah dan berbagai cerita mengenai kue bulan (mooncake). 
Acara ini akan dipandu oleh Olivia Sastiong dari CCIS, dan didukung oleh 
Kim Ling, pembuat mooncake tertua di Surabaya. Akan ada sesi icip-icip 
kue bulan sambil minum Chinese tea bersama.

HTM: rp. 15.000, mendapatkan mooncake dan free refill Chinese tea.

Info: 
Paulina Mayasari (0812 304 7311 / pitics@gmail.com) 

Toko Kim Ling
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OkTOBER DEPAN

design film screenings

october 2012

casual talks, exhibition, picnic, and many more...

check out

monggo teko, it's gratis


